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Deze richtlijnen zijn opgesteld om een soepel verloop van de interclub in het gewest
te waarborgen.

Mogelijke afwijkingen t.o.v. het algemeen reglement zijn specifiek voor de gewestelijke
interclub LIMBURG.

De gewestelijke reglementen kan men ook vinden op de website van Tennis
Vlaanderen.

voor reglementen hier niet in opgenomen,
voor de nationale afdelingen
voor de intergewestelijke jeugdinterclub afdeling 1
voor de intergewestelijke eindronden
tellen de nationale reglementen.
Deze kan men raadplegen op de website van Tennis Vlaanderen.

OP TE STELLEN PLOEGEN
Het maximum aantal op te stellen dames / heren / leeftijdscategorieën
interclubploegen wordt bepaald in functie van het aantal outdoor terreinen(zelfde
ondergrond).
Indien de indoorvelden en het verplicht indoorschoeisel gratis ter beschikking gesteld
worden mogen deze indoorterreinen eveneens meegeteld worden voor het bepalen
van dat aantal op te stellen ploegen.
aantal
terreinen
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

week
10
10
12
12
14
14
24
24
26
26
36
36

Ploegen
zaterdag zondag TOTAAL
4
4
18
4
4
18
6
8
26
6
8
26
8
12
34
8
12
34
12
16
52
12
16
52
14
20
60
14
20
60
18
24
78
18
24
78

Dit schema is opgesteld door het gewestelijk comité en kan ook geraadpleegd
worden op de website van de tennis Vlaanderen
Het houdt geen rekening voor het bepalen van het aantal jeugdploegen.
Voor verdere vragen zal het Gewestelijk Comité elke aanvraag afzonderlijk
behandelen.

KALENDER
De officiële kalender staat op de website van Tennis Vlaanderen.
Seniorenploegen.
Ontmoetingen die op de website kunnen aangeduid zijn op een maandag, dinsdag,
woensdag, donderdag of vrijdag mag men op alle dagen van dezelfde week (van maandag
tot ten laatste op de vrijdag (= onze laatste speeldag)) spelen. De thuisploeg beslist de dag.
Ontmoetingen die op internet aangeduid zijn op de zaterdag of zondag dienen op dezelfde
datum gespeeld te worden. De thuisploeg beslist het uur.
Jeugdploegen.
Jeugdontmoetingen moeten gespeeld worden op de officiële datum. De thuisploeg beslist
dan het uur voor de ontmoetingen van zaterdag en zondag.
Een uitzondering zijn de U9- en de meisjesreeksen. Deze staan op zaterdag maar de
thuisploeg kan beslissen om deze op de zondag te laten doorgaan (de thuisploeg beslist

hier de dag en het uur in de voormiddag). Jongensreeksen kunnen op zondag gespeeld
worden, echter enkel na schriftelijk akkoord van beide partijen.
Jeugdwedstrijden op woensdagnamiddag starten om 14 uur.
In onderling akkoord mogen altijd ontmoetingen vervroegd worden.

KLACHTEN
Iedere klacht kan alleen behandeld worden wanneer ze officieel meegedeeld is
op het uitslagenformulier.
Het heeft dus geen zin dat de kapitein aftekent met “geen opmerkingen” of bv. niet
tekent, en dat men dan later wel een klacht gaat indienen.
Men kan wel tekenen met bv “we hebben opmerkingen” en dan binnen de
vastgelegde tijdsduur de klacht indienen bij het gewestelijk secretariaat (werkwijze:
zie het nationaal reglement).
Opgelet:
Elke inbreuk van administratieve of reglementaire aard vastgesteld door het
gewestelijk secretariaat kan worden bestraft zelfs indien op het uitslagenblad
geen opmerkingen werden vermeld.

VERWITTIGEN
Degene die beweert dat een afspraak niet is nagekomen moet het bestaan van
de afspraak bewijzen.
Indien er geen officiële afspraak kan aangetoond worden moet de wedstrijd op datum
gespeeld worden zoals voorzien op de officiële kalender.
Opgelet:
Een telefonisch contact is geen bewijs van afspraak, een mail of sms-bericht met de
bevestiging van de tegenpartij hiervan is natuurlijk wel geldig.

SPELEN OP EEN ANDERE CLUB
Iedere club moet elk jaar opnieuw toestemming aan het gewest vragen indien een
interclubontmoeting niet doorgaat in de aangeduide thuisclub.
De logica is ook dat deze thuisclub op verplaatsing voor een ICL, ballen enz. moet
zorgen.

UITSLAGENBLADEN
Gelieve alle uitslagen liefst onmiddellijk na het beëindigen van elke wedstrijd in te
brengen (met navraag over de score aan winnaar én verliezer)! Zo kan er later
geen discussie zijn over het resultaat.
- W.O. walkover.
Wordt alleen gebruikt voor afwezigen. Men vult dus geen naam in.
Dit kan alleen voor de laatste speler bij 4 deelnemers .
Bv: bij 4 deelnemers: indien de nr. 3 afwezig is, moet de nr. 4 op de derde plaats
spelen, de 4de wedstrijd is dan WO.
Een 2de wedstrijd bv kan nooit WO genoteerd worden als de 3de en de 4de
wedstrijd wel gespeeld zijn! In dit geval verliest de thuisploeg de ganse ontmoeting
met FF omdat er niet in de juiste volgorde gespeeld is.
- Dubbels.
Van zodra de documenten werden uitgewisseld, worden de dubbelwedstrijden geacht
begonnen te zijn en mogen de ploegen niet meer worden gewijzigd, zelfs niet in geval
van overmacht (bv kwetsuur,..).
Bij de uitwisseling van de samenstelling van de dubbelploegen, dienen de spelers van
de eerste dubbel aanwezig te zijn .
Indien één of meerdere spelers van de eerste dubbel afwezig zijn, verliest de
betrokken club alle dubbels van de ontmoeting.
Indien er na overhandiging van de documenten een of meerdere dubbelwedstrijden niet
gespeeld worden, worden deze uitslagen op het uitslagenblad ingegeven als “opgave”
met 0-0, en zeker niet ingeven met een fictieve uitslag of met een WO of FF.
Opgelet in alle dubbelwedstrijden en ook al bij het enkelspel vanaf H+60 en D+45:
Er wordt geen derde set gespeeld. Bij 1-1 in de sets wordt er, voor de winnaar aan te
duiden, een match tiebreak (tot 10 met twee verschil) gespeeld.
Dit wordt geteld als 7/6 (4/3) voor de winnaar (ook als het in de tiebreak bv 10-2 of 1614 is).
- Elektronische handtekening.
De interclubleider tekent als laatste het uitslagenblad.
Eenmaal de interclubleider getekend kan er niets meer gewijzigd worden.
De bezoekers vragen het uitgeprint blad of controleren via het internet.
Is het uitslagenblad door de interclubleider niet afgetekend wordt een boetebedrag voor
de thuisploeg aangerekend.

1. DAMES, HEREN en LEEFTIJDREEKSEN.
1.1 ACCOMODATIES – TERREINEN
Alle wedstrijden van een ontmoeting moeten op terreinen worden gespeeld met
hetzelfde speeloppervlak.
In alle categorieën dient de thuisploeg (bij droog weer):
- voor maandag, dinsdag, woensdag en donderdag vier (4) terreinen ter beschikking te
stellen voor het enkelspel en twee (2) terreinen voor het dubbelspel (Indien een ploeg
zich aanbiedt met 3 spelers is de 4de enkelwedstrijd een verloren match).
- voor vrijdag, zaterdag minimum twee (2) terreinen ter beschikking te stellen en dit voor
de ganse duur van de ontmoeting.(voor zaterdag 19.00u zijn 4 terreinen verplicht)
- heren (4 sp.) / heren25 ontmoetingen (zondag) moeten altijd op minstens twee (2)
terreinen gespeeld worden voor de ganse duur van de ontmoeting.
Deze regeling geldt niet voor uitgestelde of vervroegde wedstrijden.
Indien er niet voldoende buitenterreinen beschikbaar zijn kan er bij droog weer ook
indoor gespeeld worden (de thuisploeg beslist), op voorwaarde dat geen ander
schoeisel dan voor buitenterreinen vereist is en de terreinen gratis ter beschikking
worden gesteld. Gevraagd wordt om als volgorde eerst te beginnen bij de laagste
reeksen. Tracht de bezoekers hiervan tijdig te verwittigen.
Ingeval van slecht weer en beide ploegen gaan akkoord om indoor te spelen (dit geldt
ook bij uitstel) kan de thuisploeg vragen om aangepast schoeisel te dragen. Dit moet
gratis ter beschikking gesteld worden door de thuisploeg. De maximum kostprijs per
indoorwedstrijd bedraagt dan 5 € (voor de bezoekende ploeg). Bij inbreuk op deze
regels verliest de thuisploeg de ontmoeting met FF.
Indien bij regenweer de buitenterreinen terug speelklaar zijn moeten de nog resterende
wedstrijden outdoor gespeeld worden (behalve bij onderling akkoord).
Wedstrijden op zaterdag en zondag: Indien er geen voldoende terreinen beschikbaar
zijn op het voorziene aanvangsuur dient de bezoekende ploeg het reglementpunt
inzake afgebroken ontmoetingen te volgen (opschorting of uitstel slechts 2 uur na het
afgesproken uur). De boete blijft gehandhaafd.(behalve voor zaterdagwedstrijden die
om 19.00u ingepland zijn)(zie verder)
Wedstrijden in de week: De bezoekende ploeg wint met FF indien om 19u15 geen 4
velden per ontmoeting beschikbaar zijn op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
(op vrijdag moeten er 2 velden per ontmoeting beschikbaar zijn om 19u15).
Poulewedstrijden (niet de laatste ontmoeting) die gepland zijn in diezelfde week
(van maandag tot vrijdag) kunnen door slechte weersomstandigheden maximaal
6 dagen uitgesteld worden vanaf de officiële datum.
• Clubs met minder dan 4 terreinen dienen steeds 2 terreinen ter beschikking
te stellen
1.2 BALLEN
Alle ontmoetingen dienen gespeeld te worden met een eenzelfde ballenmerk en –type
dat conform is aan de richtlijnen van ITF.
De thuisploeg verstrekt 3 (drie) nieuwe ballen per enkelwedstrijd.
Dezelfde ballen worden gebruikt voor de dubbels.

1.3 DEELNEMEN AAN ONTMOETING
Enkel spelers die officieel aangesloten zijn bij Tennis Vlaanderen mogen deelnemen
aan de interclubcompetitie.
De beide kapiteins moeten het formulier ploegensamenstelling voor aanvang van
de ontmoeting GELIJKTIJDIG overhandigen. Alle deelnemers moeten hun
identiteitskaart kunnen voorleggen.
Men mag in eenzelfde categorie maar deelnemen aan één ontmoeting van dezelfde
speeldag (dit is de datum zoals voorzien in de interclubkalender). Bij een vooruit
geschoven of uitgestelde ontmoeting blijft deze officiële kalenderdatum gelden.
Deelnemen aan ontmoetingen van verschillende categorieën mag voor zover ze niet op
dezelfde dag gespeeld worden. Dit geldt niet voor D, D25, H(4sp), H25. Deelnemen
in deze categorieën in dezelfde weeknummer is verboden.
Uitzondering: UM13, UM15 , UM17 mogen zaterdag ook bij Dames spelen.
Bv men mag in dezelfde officiële weekdatum spelen bij H35-3 en H45-3, maar niet bij
H35-2 en H35-3 want dit is dezelfde categorie; H35.
1.4 AFGEBROKEN ONTMOETINGEN
Geen enkele ploeg mag ervan uitgaan dat een ontmoeting niet zal doorgaan. Beide
ploegen dienen 15 min. voor het officiële aanvangsuur aanwezig te zijn met voldoende
spelers om de ontmoeting te kunnen winnen.(3)
Algehele opschorting ingeval van slecht weer kan 2 uur na het officiële aanvangsuur
(vb: aanvang ontmoeting 14:00u - afgelasting om 16:00u).
Gedeeltelijke opschorting kan 2 uur na het onderbreken van de ontmoeting (om 09:00u
begonnen--stopzetting om 10:00u wegens slecht weer = opschorting vanaf 12:00u).
Noteer alles nauwgezet op uitslagenblad. Uitgestelde ontmoetingen worden verder
gespeeld op de banen van de club die in de officiële kalender vermeld staat als
thuisploeg.
Ingeval van uitstel en eventueel heruitstel (max. 1x en niet een finale) en indien de
ontmoeting slechts de 6e dag wordt verder gespeeld, dient de ontmoeting absoluut te
worden beëindigd. De thuisclub dient daarom de mogelijkheid te voorzien om indoor de
ontmoeting af te werken indien nodig. De kosten worden dan door beide clubs gedeeld.
BIJ UITGESTELDE ONTMOETINGEN GELDT HET REGLEMENT VAN HET
VERPLICHT AANTAL VELDEN NIET (MEER).
Uitstel van de laatste speeldag = verder spelen dag om dag.
Deze regel is ook geldig voor de gewestelijke eindrondes.
Finales mogen niet uitgesteld worden.
Op de finaledag dient de thuisploeg verplicht de mogelijkheid te voorzien om
indoor te spelen in geval van regen.
Tip:
Bij onreglementair uitstel zijn beide clubs verantwoordelijk!
De thuisclub wegens onreglementair uitstel en té laat indienen van de uitslagen, de
bezoekers wegens onreglementair uitstel.
Bezoekers mogen dus niet toelaten dat men ontmoetingen voorstelt die na de uiterste
datum vallen (uitgezonderd sommige jeugdreeksen van zaterdag naar zondag).

1.5 SAMENSTELLING PLOEGEN
Een ploeg mag samengesteld worden uit gelijk welke spelers van de algemene
inschrijvingslijst van de betrokken categorie.
Er mogen geen spelers opgesteld worden van de basisploeg van de nationale
afdeling van dezelfde categorie.
Het puntentotaal van de spelers die effectief spelen moet liggen tussen het minimum
en maximum van de afdeling.
Te weinig punten wordt bestraft met een boete behalve in de laagste twee afdelingen
van elke categoriereeks (behalve bij onvolledige ploegen).
Men mag nooit effectief spelen in de reeks met té veel punten (FF).
Overzicht minimum en maximum punten.
Heren

Heren (4sp) 1
Heren (4sp) 2
Heren (4sp) 3
Heren (4sp) 4
Heren (4sp) 5
Heren (4sp) 6
Heren (4sp) 7

Heren25 5
Heren25 6
Heren25 7

Max.
340
270
200
140
95
60
25

120
60
25

Min.
271
201
141
96
61
26
12

61
26
12

Heren 35 1
Heren 35 2
Heren 35 3
Heren 35 4
Heren 35 5
Heren 35 6
Heren 45 1
Heren 45 2
Heren 45 3
Heren 45 4
Heren 45 5
Heren 55 1
Heren 55 2
Heren 55 3
Heren 60,
65, 70 1
Heren 60,
65, 70 2
Heren 60,
65, 70 3

Dames
Max.
285
210
140
75
35
20
285
210
140
75
35
170
75
35

Min.
211
141
76
36
12
12
211
141
76
36
12
76
36
12

Dames 1
Dames 2
Dames 3
Dames 4
Dames 5
Dames 6
Dames 7

Max.
340
270
200
140
95
60
25

140

Min.
271
201
141
96
61
26
12

Dames 25 1
Dames 25 2
Dames 25 3
Dames 25 4
Dames 25 5
Dames 35 1

240 141
140 76
75
36
35
12
20
12
170 76

71

Dames 35 2

75

36

70

41

Dames 35 3

35

12

40

12
D 45, 55 1
D 45, 55 2
D 45, 55 3

140
70
40

71
41
12

1.6 BEPALEN VAN SPEELDAG
Voor de midweekwedstrijden bepaalt de thuisploeg de dag van spelen.
Reeks

Speeldag

Heren(4SP) Zondag

HEREN25

DAMES
D25
H45

Zaterdag

BIJ GEEN AKKOORD

Zondag om 9.00 u of 14.00 u.
De thuisploeg bepaalt het aanvangsuur.

De thuisploeg bepaalt het aanvangsuur
(tussen 14 en 19 u).
Als het aanvangsuur 19u00 is zijn 4
velden verplicht om te starten. Indien
geen 4 velden om 19u15 is de
ontmoeting FF.

H65 H70
DH 70

weekdagen
14.00u

ALLE
overige
reeksen

Weekdagen
(Ma, Di, Wo, Do of
Vr) ten laatste
19.00u

De thuisploeg bepaalt de speeldag.

1.7 UITNODIGEN BEZOEKENDE PLOEG
De ontvangende ploeg zorgt ervoor dat de bezoekers tijdig worden verwittigd.
Voor midweek wedstrijden:
48 u van te voren,
Voor weekend wedstrijden:
voor 21.00 u op de woensdagavond.
! Het is niet toegelaten om de uitnodiging voor een midweek thuiswedstrijd
minder dan 48 u op voorhand nog te wijzigen.
! Het is niet toegelaten om de uitnodiging voor een weekend thuiswedstrijd na
woensdagavond 21 u nog te wijzigen.

2. RECREATIEVE DUBBEL INTERCLUB.
- Voorbehouden voor heren +60 jaar en dames +50 jaar. In een ontmoeting
worden er 4 dubbels gespeeld. Men moet spelen met zijn/haar
dubbelklassement.
- Een ploeg bestaat uit minimum 4 personen. De punten van de dubbelwaarde
tellen!. De dubbel met de meeste punten speelt altijd eerste dubbel. Het
puntentotaal van de 1ste dubbel moet dus hoger of gelijk zijn aan het
puntentotaal van de 2de dubbel.
Het puntentotaal van de 3ste dubbel moet hoger of gelijk zijn aan het
puntentotaal van de 4de dubbel.
- Er wordt geen derde set gespeeld. Bij 1-1 in de sets wordt er, om de winnaar aan
te duiden, een match tiebreak (tot 10 met twee verschil) gespeeld. Men noteert
dit als 7-6 voor de winnaar (ook als het in de tiebreak bv 10-2 of 16-14 is…). De
uitslagen tellen niet mee voor de berekening van het individueel
dubbelklassement.
- Men speelt op weekdagen, niet tijdens het weekend. De thuisploeg bepaalt
de speeldag. De ontmoeting dient ten laatste om 19.00 uur aan te vangen,
behalve DH70: aanvangsuur 14.00u
De thuisploeg dient twee terreinen met hetzelfde speeloppervlak ter beschikking
te stellen voor de ganse duur van de ontmoeting.
- De thuisploeg verstrekt 6 nieuwe ballen voor de eerste twee dubbels (3 per
dubbel). Dezelfde ballen worden gebruikt voor de volgende twee dubbels.
- Volgende categorieën en reeksen worden ingericht
DH60 :
Reeks 1 (81-120 ptn), reeks 2 (41-80 ptn), reeks 3 (12-40 ptn)
DH70 :
Reeks 1 (36-60 ptn), reeks 2 (12-35 ptn)
DD50 :
Reeks 1 (81-120 ptn), reeks 2 (41-80 ptn), reeks 3 (12-40 ptn)
DD60 :
Reeks 1 (51-80 ptn), reeks 2 (26-50 ptn), reeks 3 (12-25 ptn)
G5060 : Reeks 1 (81-120 ptn), reeks 2 (41-80 ptn), reeks 3 (12-40 ptn)
Eerst spelen twee dubbels, daarna opnieuw twee dubbels maar anders
samengestelde ploegen.
-Een speler/speelster mag dus in dezelfde ontmoeting geen tweemaal met
dezelfde partner dubbelen! Voor de derde en vierde dubbel moet de
samenstelling van de eerste twee dubbels van beide ploegen gewijzigd
worden.
- Aanwijzing van de winnende ploeg in de eindronde.
Bij gelijkheid van het aantal gewonnen partijen, sets en spellen, wint deze ploeg
die het tweede dubbelspel heeft gewonnen.
- In alle andere gevallen zijn de reglementen van de Interclubkampioenschappen
van toepassing. In alle andere, door dit reglement niet voorziene gevallen, beslist
het betreffende Gewestelijk Comité soeverein en onherroepelijk.

REGLEMENT MAALTIJDEN BIJ
VOLWASSENENINTERCLUB.
Vooraf.
Interclub is niet alleen een ploegencompetitie waarin gespeeld wordt om te winnen,
zowel individueel als met de ploeg, het is ook een competitie waarin gezelligheid,
gastvrijheid en respect tussen ploegen en clubs centraal staan.
Daarbij hoort dus niet alleen spelen TEGEN een tegenstander, maar achteraf ook
SAMEN met de tegenstander iets drinken, SAMEN een hapje eten, edm., dit om de
sfeer tussen de ploegen onderling te bevorderen en de banden met andere clubs
aan te halen.
1. Het aanbieden van een maaltijd aan de tegenstander behoort tot de essentie van
een interclubontmoeting en is verplicht in alle reeksen bij de volwassenen, zowel bij
de open als bij de leeftijdsreeksen, zowel bij de dames als bij de heren.
2. Na of tijdens elke interclubontmoeting zal de ontvangende ploeg een maaltijd
aanbieden aan en samen nuttigen met de spelers van de bezoekende ploeg.
De kosten daarvan worden enkel gedragen door de spelers van de ontvangende
club/ploeg, niet door de bezoekende club/ploeg.
3. De maaltijd die wordt aangeboden is beperkt tot een maximum aantal effectieve
spelers van de bezoekende ploeg.
In reeksen met 4 spelers/ploeg zal de ontvangende ploeg voor maximaal 6 spelers
van de bezoekende ploeg eten moeten voorzien, in reeksen met 6 spelers/ploeg
voor maximaal 8 spelers.
Een niet-spelende kapitein of coach is geen effectieve speler.
Het staat de bezoekende ploeg vrij méér effectieve spelers of niet-effectieve spelers
te laten mee-eten, zij het dat zij dan zelf de kosten daarvan dient te dragen.
4. De keuze van de maaltijd is vrij te bepalen door de ontvangende ploeg, waarbij
rekening gehouden kan worden met het aanvangsuur en het uur van de beëindiging
van de ontmoeting, of met de organisatie van de ontmoeting in een derde club (bij
regenweer bvb).
De maaltijd zal bij voorkeur bestaan uit een koude of warme snack of een klein
gerecht.
Het staat de ontvangende ploeg uiteraard vrij, al dan niet in overleg met de
bezoekende ploeg, om een uitgebreider maaltijd aan te bieden.
5. Om alles tijdig te kunnen organiseren zal de kapitein van de bezoekende ploeg het
aantal effectieve spelers minimum 72 uren voor aanvang van de ontmoeting
meedelen aan de kapitein of de interclubverantwoordelijke van de ontvangende
ploeg.
6. Clubs die voormelde bepalingen niet naleven zullen gesanctioneerd worden met

een geldboete van 50,00 € in de reeksen met 4 spelers, en van 75,00 € in de
reeksen met 6 spelers.

3. JEUGDINTERCLUB.
3.1 ACCOMODATIES EN TERREINEN
Alle wedstrijden van een ontmoeting moeten op terreinen worden gespeeld met
hetzelfde speeloppervlak.
Alle ontmoetingen moeten doorgaan op minstens 2 velden behalve U9 en U11, hier
beslist de thuisploeg of de ontmoeting doorgaat op 1 of 2 velden. U9 en U11 mogen
indoor of outdoor gespeeld worden (de thuisploeg beslist).
Indien er niet voldoende buitenterreinen beschikbaar zijn kan er bij droog weer ook
indoor gespeeld worden (de thuisploeg beslist), op voorwaarde dat geen ander
schoeisel dan voor buitenterreinen vereist is en de terreinen gratis ter beschikking
worden gesteld.
Gevraagd wordt om als volgorde eerst te beginnen bij de laagste reeksen. Tracht de
bezoekers hiervan tijdig te verwittigen.
Ingeval van slecht weer en beide ploegen gaan akkoord om indoor te spelen (dit
geldt ook bij uitstel) kan de thuisploeg vragen om aangepast schoeisel te dragen. Dit
moet gratis ter beschikking gesteld worden door de thuisploeg.
De maximum kostprijs per indoorwedstrijd bedraagt dan 5 € (voor de bezoekende
ploeg).
Bij inbreuk op deze regels verliest de thuisploeg de ontmoeting met FF.
Indien er onvoldoende terreinen beschikbaar zijn op het voorziene aanvangsuur dient
de bezoekende ploeg het reglementpunt inzake afgebroken ontmoetingen te volgen
(opschorting of uitstel slechts 1uur na het afgesproken uur).
De boete blijft gehandhaafd.

3.2 SAMENSTELLING PLOEGEN
Enkel spelers die officieel aangesloten zijn bij Tennis Vlaanderen mogen
deelnemen aan de interclubcompetitie.
De beide kapiteins moeten het formulier ploegensamenstelling voor aanvang
van de ontmoeting GELIJKTIJDIG overhandigen. Alle deelnemers moeten
hun identiteitskaart kunnen voorleggen.
JEUGDPLOEGEN MOETEN MET MINSTENS TWEE (2) KINDEREN AANWEZIG
ZIJN. INDIEN SLECHTS ÉÉN KIND AANGEMELD MAG DE ONTMOETING
NIET DOORGAAN.

3.3 CATEGORIEEN en PLOEGENSAMENSTELLING.
Voor alle categorieën minimum 2 en maximum 4 spelers per ploeg.
Voor de samenstelling van een ploeg in de categorie U9 wordt geen onderscheid
gemaakt in geslacht.
REEKSEN.
Recreant
Afdeling 4

Recreant
Afdeling 3

Gevorderde
Afdeling 2

Talent
Afdeling 1

U 17
Geb 03-04

harde bal
harde bal
maxi terrein maxi terrein
Max. 10 ptn max. 30 ptn

U 15
Geb 05-06

harde bal
harde bal
harde bal
maxi terrein maxi terrein maxi terrein
Max. 10 p
max. 30 p
max. 50 p

harde bal
maxi terrein
OPEN

U 13
Geb 07-08

harde bal
harde bal
harde bal
maxi terrein maxi terrein maxi terrein
Max. 6 p
max. 20 p
max. 35 p

harde bal
maxi terrein
OPEN

U 11
Geb 09-10

groene bal groene bal groene bal
21m-terrein 21m-terrein 21m-terrein
Max. 6 p
max. 20 p
max. 35 p

harde bal
maxi terrein
OPEN

oranje bal
oranje bal
18m-terrein 18m-terrein
Max. 6 p
max. 15 p

oranje bal
18m-terrein
OPEN

U 9(gemengd)
Geb 11 of later
INSCHRIJVINGSLIJSTEN.

Conform de reglementen van de volwasseneninterclub.
Voor elke categorie maakt de club één enkele inschrijvingslijst op met de spelers die in
aanmerking komen voor de interclub. Voor U9 worden de jongens en meisjes samen op
één inschrijvingslijst geplaatst.
De club duidt de basisspelers aan per ploeg voor Afdeling 1.
Een basisspeler(afd 1) mag niet in een lagere Afdeling worden opgesteld.
Indien een club meerdere ploegen heeft in Afdeling 1, mogen de basisspelers van de
eerste ploeg niet in de tweede ploeg worden opgesteld. Evenmin mogen de
basisspelers van de tweede en de eerste ploeg in de derde ploeg worden opgesteld,
enz. De basisspelers van de laatste ploeg mogen worden opgesteld in de andere
ploegen. De basisspelers van de voorlaatste ploeg mogen worden opgesteld in de
andere ploegen (behalve in de laatste ploeg), enz.
Indien een club meerdere ploegen heeft in Afdeling 2, 3 of 4 mogen de spelers binnen
dezelfde afdeling van ploeg wisselen.

een speler mag worden ingeschreven op de spelerslijst van zijn eigen
leeftijdscategorie en de naast-hogere leeftijdscategorie. Op de spelerslijst van
U11 mogen evenwel geen spelers van U9 worden opgesteld. In een ploeg mag
één(1) speler behoren tot de naast-lagere leeftijdscategorie, behalve in U11 waar
enkel spelers geboren in 2009 en 2010 worden toegelaten.
TERREINEN.
Te voorzien door de thuisspelende club: minimum 2 terreinen met hetzelfde
speeloppervlak per thuisspelende ploeg. Voor U9, U11 wordt aanbevolen eveneens 2
terreinen met hetzelfde speeloppervlak per thuisspelende ploeg te voorzien.
Voor de categorie U9 zijn de Miditennis reglementen van toepassing.
Enkelspel Jongens en Meisjes U11 Afdeling 2, 3 en 4 wordt op een 21-meter terrein
gespeeld. Dubbelspel Jongens en Meisjes U11 Afdeling 2, 3 en 4 wordt op een
enkelveld (21-meter) gespeeld.
BALLEN.
Voor elke ontmoeting : 4 (vier) ballen in goede staat per wedstrijd .
U9 (midi) spelen altijd met soft ballen (oranje).
U11-2, U11-3 en U11-4 spelen elke ontmoeting met drie (3) nieuwe overgangsballen
(groen).
Dezelfde ballen worden gebruikt voor het dubbelspel.
FORMULE VAN DE ONTMOETING.
2 enkels en 1 dubbel. De dubbelwedstrijd dient altijd gespeeld te worden, ook al is de
ontmoeting beslist. Dus geen WO opgeven, wel mag “opgave”.
In de categorie U9 worden de spelers opgesteld zonder rekening te houden met het
geslacht.
DE WEDSTRIJDFORMULE.
Alle wedstrijden worden gespeeld naar 2 winnende sets. Het "tie-break"-telsysteem zal
toegepast worden bij 6-6 stand in alle sets in enkelspel, behalve bij de categorieën U9
en Jongens en Meisjes U11 waar het "tie-break"-telsysteem wordt toegepast bij een 3-3
stand.
In dubbelspel wordt de 3e set vervangen door een Match Tiebreak (eerste ploeg die 10
punten behaalt met 2 punten verschil).
COACH.
Bovenop de bepalingen zoals vermeld in het reglement Interclubkampioenschappen
Art. 2 “Coach” dient de coach die wordt aangeduid in een ontmoeting behorend tot de
Jeugdinterclub een gediplomeerd VTS-trainer (vanaf niveau 1 initiator) te zijn.
Geen enkele ploeg mag aantreden met meer punten dan het toegestane maximum
of klassement van de reeks (FF).

3.4 WEDSTRIJDDAGEN
Speeldag
Reeks
JONGENS Zaterdagvoormiddag
zondagvm:mits akkoord
beide partijen
U9
Zaterdag- of
zondagvoormiddag.
MEISJES Zaterdag- of
Zondagvoormiddag

BIJ GEEN AKKOORD

De thuisploeg bepaalt het
aanvangsuur; niet vroeger dan 9u00.
De thuisploeg bepaalt de dag en het
aanvangsuur; niet vroeger dan 9u00.
De thuisploeg bepaalt de dag en het
aanvangsuur; niet vroeger dan 9u00.
Indien UM13, UM15, UM17 ook op
zaterdag met een damesploeg spelen
is hun verplicht aanvangsuur 9u00.

Opgelet: Indien er ontmoetingen op de woensdag gepland zijn worden deze
gespeeld om 14 uur tenzij onderling akkoord.
3.5 UITNODIGEN BEZOEKENDE PLOEG
De ontvangende ploeg zorgt ervoor dat de bezoekers tijdig worden verwittigd.
Voor midweek wedstrijden: 48 u van tevoren,
Voor weekend wedstrijden: vóór 21 u woensdagavond
3.6 AFGEBROKEN ONTMOETINGEN
Geen enkele ploeg mag ervan uitgaan dat een ontmoeting niet zal doorgaan.
Beide ploegen dienen 15 minuten voor het officiële aanvangsuur aanwezig te zijn
met minstens 2 spelers (speelsters).
Algehele of gedeeltelijke opschorting geldt 1 uur na onderbreking van wedstrijd.
Noteer alles nauwgezet op uitslagenblad. Uitgestelde ontmoetingen worden verder
gespeeld op de banen van de club die in de officiële kalender vermeld staat als
thuisploeg. Ingeval van uitstel en eventueel heruitstel (max. 1x) en indien de
ontmoeting slechts de 6e dag wordt verder gespeeld, dient de ontmoeting absoluut
te worden beëindigd. De thuisclub dient daarom de mogelijkheid te voorzien om
indoor de ontmoeting af te werken indien nodig. De kosten worden dan door beide
clubs gedeeld.
Uitstel van de laatste speeldag = verder spelen dag om dag.
Deze regel is ook geldig voor de gewestelijke eindrondes.
Bij onreglementair uitstel zijn beide clubs verantwoordelijk!
De thuisclub wegens onreglementair uitstel en té laat indienen van de uitslagen,
de bezoekers wegens onreglementair uitstel. Bezoekers mogen dus niet toelaten
dat men ontmoetingen voorstelt die na de uiterste datum vallen.

